TDM-informatiedossier
Sunitinib en N-desethyl sunitinib

Afname

Bewaren en opsturen

Afnamebuis

Bewaren voor opsturen

K2EDTA (paarse dop)

-20°C

Voorbewerking

Opstuurcondities

Volbloed centrifugeren (10 min, 2500 rpm)

Kamertemperatuur (beschermd tegen licht)

Minimaal volume

Stabiliteit onder opstuurcondities

1.0 mL plasma

Minimaal 72 uur (plasma)

Afname tijd

Aanvraagformulier en adres

Voor de dosis

Klik hier

Bepaling

Stabiliteitsgegevens

Bepalingsmethode/validatie

Plasma: minimaal 48 uur bij kamertemperatuur en 2
maanden bij -20°C

LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie
1 x week

Farmacologie

Referentiewaarden

Dalspiegel (sunitinib + N-desethyl sunitinib) ≥ 50
ng/mL bij intermitterend doseer schema
Dalspiegel (sunitinib + N-desethyl sunitinib) ≥ 37.5
ng/mL bij continu doseerschema

Farmacologische aspecten
Sunitinib is een tyrosine kinase inhibitor met verschillende aangrijpingspunten. De receptorkinasen die geremd
worden zijn betrokken bij tumorgroei, angiogenese en metastatische progressie. Sunitinib is geregistreerd voor
de behandeling van niercelcarinoom, gastro-intestinale tumoren (GIST) en pancreastumoren.(1)(2)
Tijdens de behandeling met sunitinib kunnen de plasmaconcentraties tussen en binnen patiënten variëren. De
gevonden variatie tussen patiënten is 29.2%, binnen een patiënt is dit 34.5%. Dit kan verklaard worden door
verschillende factoren. Bijvoorbeeld gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, deze kunnen de
hoeveelheid geneesmiddel die in het bloed komt verhogen en verlagen.(3) Dit kan nadelig zijn voor de
behandeling met dit geneesmiddel.
Sunitinib kan gebruikt worden in een continu of intermitterend doseerschema. In het lichaam wordt sunitinib
omgezet in de actieve metaboliet N-desethyl sunitinib. Deze metaboliet is net zo actief als sunitinib, waardoor
bepaling van de gecombineerde dalspiegel noodzakelijk is. Voor het continue schema is een gecombineerde
dalspiegel (som van sunitinib en N-desethyl sunitinib) van 50 ng/mL effectief gebleken. Voor het
intermitterende schema is de gecombineerde target dalspiegel 37.5 ng/mL.(4) Deze targets zijn geëvalueerd
bij patiënten met solide tumoren in een Therapeutic Drug Monitoring (TDM) studie. (5) Hieruit is gebleken dat
TDM kan bijdragen aan de optimalisatie van de behandeling met sunitinib.

Standaard wordt de gecombineerde spiegel van sunitinib en N-desethyl sunitinib gerapporteerd.
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